
ثبت دهه کرامت در تقویم رسمی کشور به
 تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید

به گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، جلسه ستاد بزرگداشت 
دهه کرامت کشــور همزمان با ســالروز میاد حضرت ابــن الرضا، امام جواد علیه الســام امروز 
)دوشنبه، چهارم اســفند ماه( به صورت مجازی برگزار شد. بنابر این گزارش، در این جلسه با توجه 
به آنکه شــعار ستاد بزرگداشــت دهه کرامت کشور در ســال های اخیر مبتنی بر خدمت کریمانه به 
رســم اهل بیت)ع( بوده و این شــعار با همکاری مجموعه اعضای ستاد پیگیری شده است، گزارش 
اقدامات اعضاء برای کمک به زلزله زدگان سی ســخت در اســتان کهگیلویه و بویراحمد بررســی و 
ارائه شــد. بنابر این گزارش، حجت االســام والمســلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی« در این جلسه 
مجازی با ذکر روایتی از امام جواد)ع( و اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت ُحســن 
احتــرام و ادب و وقار در برخوردهــا، اظهار کرد: دهه کرامت به ما یادآور می شــود که رفتارها و 
تعامات ما باید کریمانه باشــد و ادب از مصادیق برجســته رفتار کریمانه اســت. رئیس ستاد فهما 
با اشــاره به وقوع زلزله سی ســخت، از همه مجموعه هایی که با شــعار خدمت کریمانه، به زلزله 
زدگان کمک کرده اند، تقدیر کرد و گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی و سردســیر بودن منطقه، تقاضا 
می شــود همه اعضای ستاد بزرگداشــت دهه کرامت کشــور به کمک هموطنان زلزله زده بشتابند.
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به گزارش خبرنگار قرآن و معارف 
خبرگزاری شبســتان،  امام جواد علیه 
الســام میوه دل ثامن الحجج علیه 
الســام در دهم رجــب 195 ق در 
مدینه منّوره زاده شــد و بر شاخســار 
بزرگوار  پدر  گشــت.  شکوفا  امامت 
امام جواد علیه السام ،حضرت امام 
رضا علیه الســام و مــادرش بانوی 
گرامی و بافضیلتی به نام »ســبیکه« 
اســت که امام رضا علیه السام او را 
همواره  حضــرت  نامید.  »خیزران« 
از ایشــان به نیکی یاد کــرده او را با 
تعابیــری چون بانویی پــاک دامن و 
بانوی بافضیلت نام می بردند.لذا در 
این خصوص با حجت االسام دکتر 
»محمدرضا جبــاری«، عضو هیئت 

علمی موسســه آموزشــی و پژوهشی 
امام خمینی )ره( گفت و گویی انجام 
داده ایم که مشروح آن در ادامه تقدیم 
حضورتان می شــود. امــام جواد )ع( 
تنها فرزنــد امام رضا )ع( اســت. با 
توجه به شــرایط خاص و دشوار دوره 
حیات و امامت این امام بزرگوار ایشان 
نقش مهمی در پیشبرد اهداف امامت 

داشته است.  و هدایت مسیر شــیعیان 
امامت امام جواد )ع( معاصر با خافت 
یکی از زیرک ترین و عالم ترین خلفای 
عباسی به نام مامون بود که امیرالمومنین 
)ع( نیز این ویژگی های وی را پیشگویی 
کرده بودند، در واقع 15 سال از 17 سال 
امامت این امام بزرگوار معاصر با چنین 
ایشان دوره  بنابراین  اســت،  ای  خلیفه 

بسیار حساس و سختی را سپری کردند. 
با همه این اوصاف حضرت در رهبری 
فرهنگی و سیاسی شیعیان نقش خود را 
به خوبی ایفا کردند و مباحث مربوط به 
سیره فردی، خانوادگی، زیست محیطی 
و اجتماعی امام هم قابل بررسی است 
که مقــاالت مختلفی در زمینه ســبک 
زندگی و سیره اجتماعی امام جواد )ع( 

منتشر شده است.

مبارزه با انحرافات برون شیعی و درون شیعی از اقدامات 
ارزشمندامام جواد)ع( بود

حضورتان می شــود. امــام جواد )ع( نقش مهمی در پیشــرفت 
اهداف امامت و مســیر شــیعیان در آن دوران ســخت و دشوار 
داشتند. امام رضا )ع( در خصوص امام جواداالئمه )ع( فرمودند: 
این همان مولودی اســت که در اسام با برکت تر از او زاده نشده 
است. شاید این گونه تصور شود که چون امام رضا )ع( پدر ایشان 
بودند، طبیعی اســت که چنین تعریف و تعبیری از فرزندان شان 
داشــته باشــند در حالی که این تصور درستی نیست و این مسئله 
با امامت و عصمت امام رضا )ع( ســازگاری نــدارد، زیرا در آن 
زمان از یک طرف خطر تقویت افکار انحرافی مانند واقفیه وجود 
داشت و واقفیان عده ای از پیروان امام کاظم )ع( بودند که پس از 
شهادت ایشان امامت امام رضا )ع( را قبول نکردند و معتقد شدند 
که امام کاظم )ع( رحلت نفرمودند، بلکه زنده اســت، مهدی و 

قائم اهل بیت همان ایشان می باشند.

به گزارش خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان،امام 
محمد تقی )ع(، به دلیل بخشــندگی فوق العاده و برآورده 
کننده نیازها مشــهور بــه جواداالئمه )ع( یــا باب الحوائج 
هســتند. از این امام بزرگــوار به عنوان ابــن الرضا نیز یاد 
می شود و علت آن این اســت که بسیاری از هم معاصران 
ایشــان را تنها پســر حضرت رضا )ع( می دانند. ایشان در 
دهم رجب سال 195 هجری قمری چشم به جهان گشود. 
امام محمد تقی )ع( نهمین امام شــیعیان و فرزند امام رضا 
)ع( هســتند. امام جواد )ع( در ۳۰ ذی القعده ســال ۲۲۰ 
هجری قمری در سن ۲5 سالگی وفات کردند. امام محمد 
تقی )ع(، کوتاه ترین دوران زندگی را در میان ســایر امامان 
شیعه به خود اختصاص دادند. این امام توسط همسر خود 
و با تحریک خلیفه جدید مســموم شــد. آرامگاه ایشان در 
شــهر کاظمین عراق، در جوار بارگاه امام موسی کاظم )ع( 
قرار دارد. لذا در این خصوص با حجت االســام »قاســم 
خانجانی«، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
گفــت و گویی انجام دادیم که در ادامه مشــروح آن تقدیم 

سیره زندگی امام جواد )ع( بهترین الگو 
برای نسل جوان امروز است
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به گزارش خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبســتان،  
دهم رجب ســالروز والدت امام محمدتقــی)ع( نهمین 
ســتاره آســمان امامت و والیت اســت. امام همامی که 
الگویی شایســته از بخشندگی و بردباری را برای پیروانش 
به تصویر کشــید و با تبیین دقیق معــارف الهی، راهنمای 
مومنان در مســیر دســتیابی بــه قله های بلنــد معرفت و 
ســعادت شــد، این امام همــام، ویژگی هــای اخاقی 
برجسته ای داشت که بنا بر روایت های معتبر آن را از جد 
بزرگوارشان حضرت محمد)ص( به ارث برده بود. گشاده 
رویی را یکی از صفت های بارز این امام همام برشــمرده 
اند که ســبب می شــد تا حتی مخالفان و دشمنان نیز به 
طرف ایشان جذب شــوند لذا در این خصوص با حجت 
االسام »حسین شاکری فر«، اســتاد سطوح عالیه حوزه 
علمیــه گفت و گویــی انجام دادیم که در ادامه مشــروح 
آن تقدیم حضورتان می شــود. همــه ائمه معصومین )ع( 
دارای القاب خوب متعددی هســتند که در میان همه آنها 
دو مورد از القاب شان بیشتر نمایان است. بر همین اساس 
جواد یکی از القاب شــاخص امام جواد )ع( است، چون 
حضرت بسیار اهل جود، بخشــش، کرامت و دستگیری 
از فقرا و نیازمندان بودند؛ بر همین اســاس القابی که برای 
امام نهــم فرزند امام رضا )ع( به کار رفته اســت، گویای 
فضایل و اوصاف الهی این امام بزرگوار می باشد. جواد و 
تقی مهمترین و مشهورترین القاب حضرت است. جود، 
بخشــش و ســخاوتمندی فوق العاده ایشــان عامل لقب 
حضرت به جواد بوده است و لقب تقی هم به دلیل داشتن 

زهد و تقوا در وجود ایشان می باشد.

مدیریت جهادی امام جواد)ع( بهترین 
راه حل غلبه بر مشکالت در بحران های 

اقتصادی است

به گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، در 
سلسله گزارش های »همنامان نور« مساجدی که همنام حضرات معصومین )ع( 
و بزرگان دین هســتند، معرفی می شــوند، تا از این طریق دریابیم آن مساجد در 
پرتوی ارتباط با آن معصوم )ع( در طول سال چه فعالیت هایی را انجام می دهند و 
منشا چه برکاتی هستند. در این گزارش به مناسبت فرا رسیدن والدت امام محمد 
تقی)ع(،)امام جواد)ع( به معرفی کانونی همنام با آن حضرت می پردازیم. کانون 
فرهنگی هنری »امام جواد)ع(« در جوار مســجد امام جواد)ع( واقع در صباشهر 
شــهریار یکی از کانون های فرهنگی هنری فعال اســتان تهران است، این کانون 
فرهنگی هنری که در سال های گذشته به عنوان یکی از کانون های فرهنگی هنری 
برتر اســتان تهران معرفی شده اســت، کانون امام جواد)ع( در سال 9۳ با مجوز 
ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری استان تهران فعالیت خود را آغاز کرد 
و در طرح ملی »فهما«، ســال گذشته بیش از 1۶ هزار امتیاز کسب کرد و در اکثر 
رواق های طرح ملی »ایران قوی« فعالیت های شاخصی داشته است. »جمشید 
ایزددوســت« در گفت و گو با خبرنگار گروه مسجد و کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد خبرگزاری شبستان با اشــاره به فعالیت های کانون فرهنگی هنری امام 
جواد)ع(، اظهار کرد: برگزاری سرود، اجرای تعزیه خیابانی در ایام محرم، اربعین 
حســینی و ایام فاطمیه یکی از فعالیت های شاخص اعضای این کانون است که 
با همکاری دستگاه های فرهنگی برگزار می شود. با توجه به همنامی کانون به نام 
امام جواد)ع( همه ساله در سالروز والدت آن امام همام برنامه های ویژه به همت 
این کانون برگزار می شــود، به گفته مدیر کانون فرهنگــی هنری امام جواد)ع(، 
بســیاری از برنامه هایی که همه ساله در کانون اجرا می شود، اعم از پیاده رویی 
خانوادگی، مســابقات فرهنگی، مسابقات نقاشی و اجرای طرح »تاوت نور« از 
برگزیدگان آن در شب والدت آن حضرت)ع( تقدیر به عمل می آید، ضمن اینکه 
سفره اطعامی نیز در این روز در مسجد برپا می شود که امسال بنا داریم این برنامه 
را با حضور جمعیت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا کنیم. شرایط 
بحران کرونا از رونق فعالیت های حضوری این کانون نیز تا حدودی کاســت و 

موجب شد که برنامه ها در فضای مجازی برای مخاطبان برگزار شود.

2

دستگیری بچه های مسجد از محرومان و زنان سرپرست 
خانوار به سبک امام جود و سخا)ع(
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به گزارش خبرگزاری شبســتان، »معصومه ظهیری« به مناسبت سالروز میاد امام 
جواد االئمه)ع( اظهار داشت: بعد از مرگ مامون حکومت عباسی رو به افول گذاشت 
و در آن زمان معتصم به دنبال اثبات حکومت خویش بود، از این رو مناظرات علمی 
مختلفی برگزار کرد. وی افزود: امام جواد)ع( که از علم الهی برخوردار بود و از روش 
تفســیر قرآن به قرآن استفاده می کرد در این باره نقل شده است که یک روز »ابن ابی 
ُدؤاد« از مجلس معتصم بازگشت و گفت: شخصی به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه 
)معتصم( خواســت که با اجرای کیفر الهی او را پاک ســازد. خلیفه همه فقها را گرد 
آورد و محمد بن علی)ع( را نیز فرا خواند و از ما پرســید: دست دزد از کجا باید قطع 
شــود؟ من گفتم: از مچ دست. گفت: دلیل آن چیست؟ گفتم: چون منظور از دست 
ْم؛ صورت و دســتهایتان را مسح کنید« تا 

ُ
ْیِدْیک

َ
ْم َوا

ُ
اْمَســُحوا ِبُوُجوِهک

َ
در آیه تیمم: »ف

مچ دست است.

خبرگزاری شبســتان، گروه غدیر و مهدویت: به مناســبت فرا رسیدن دهم رجب، 
ســالروز والدت امام جواد)ع( مروری کرده ایم بــر مقاله »مهدویت در روایات امام 
جواد )ع(« نوشته محمدرضا فوادیان که در ادامه می آید: یکی از علت های ضروری 
بودن طرح مباحث مهدویت، سخنان و سفارش های معصومان در این باره است. آن 
ها همگی به دولت امام مهدی )عج( چشم دوخته بودند و در زمان زندگی شان، یاد 
و نام او بر لبانشــان نقش بسته بود. گفته شد با توجه به نزدیک بودن والدت و امامت 
و غیبت امام مهدی )عج( به عصر امامت امام جواد )ع(، ایشــان نیز ســخنانی مهم 
و کاربردی در این زمینه داشــته اند که مهم تریــن موضوعات آن عبارتند از: با توجه 
به احادیث نبوی و بشــارت های اهل بیت )علیهم الســام( درباره تولد فرزندی از 
یازدهمین پیشــوا، حاکمان بنی عباس نگران و ناراحت بودند که این فرزند حکومت 

آنان را برچیند؛]1[ لذا هر چه به تولد امام مهدی )عج( نزدیک می شویم.

خبرگزاری شبســتان، گروه قرآن و معارف به نقل از روابط عمومی ســتاد بازسازی 
عتبــات عالیات، مجید نامجو افــزود: همزمان با میاد پر برکــت جواد االئمه )ع( 
مراحل اجرایی یکی از پیچیده ترین طرح های مهندســی جهان در قالب پروژه مقاوم 
سازی گلدســته کج شده حرم مطهر امامین جوادین علیهما السام در شهر کاظمین 
به اتمام رســید. نامجو اظهار داشت: گلدسته شمال شرقی )باب المراد( حرم امامین 
جوادین علیهما الســام به ارتفاع ۴۰ متر با مات گچ و ساروج قرن ها پیش ساخته 
شده بود که به دلیل وجود آب زیر سطحی و سایر عوامل فرسایشی، از قسمت سقف 
به ســمت گنبد، ۸۴ ســانتیمتر انحنا پیدا کرده بود. وی با بیان اینکه بیم آن می رفت 
با ریزش و ســقوط این گلدسته، دو گنبد حرم مطهر نیز آســیب ببیند، افزود: تولیت 
حرم مطهر امامین جوادین علیهما الســام که پیش تــر از اجرای موفقیت آمیز پروژه 
الغرســازی ستون های اطراف حرم مطهر امام حســین )ع( و مقاوم سازی حرم سید 
الشهدا توسط ستاد بازسازی عتبات کرمان بازدید کرده بود، درخواست کرد تا همان 

گروه خبره، برای رفع این خطر در حرم کاظمین وارد عمل شود.

مهم ترین علت نفوذ امام جواد)ع( در قلب ها بُعد
 علمی و خیر و برکت ایشان بود

مهدویت در روایات امام جواد )ع(

کم نظیرترین طرح مهندسی - معماری جهان اسالم در حرم امام جواد)ع( به پایان رسید + تصاویر
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بــه گــزارش خبرنگار گروه مســجد و 
کانون های مســاجد خبرگزاری شبستان، 
کانون فرهنگی هنــری »جواداالئمه)ع(« 
اســتان خراســان رضوی به مناسبت فرا 
رســیدن دهم رجــب، ســالروز والدت 
باســعادت امــام جــواد)ع( نهمین اختر 
تباناک آســمان امامت و والیــت برنامه 
هــای ویــژه ای را با محــور کمک های 
مومنانه و رســیدگی بــه محرومان تدارک 
دیده اســت. بنابر این گــزارش، این ویژه 
برنامه ها تا چهارم اســفند ماه، ســالروز 
والدت حضرت جواداالئمه)ع( با شــعار 
»#یا جواد ابــن_ الرضا)ع(« و همکاری 
کانون های فرهنگی هنری سراســر کشور 
اجرا می شود. این گزارش می افزاید: این 
تدارک شامل بسته برنامه ای متنوع و ُنه گانه 
به شــرح ذیل اســت: ویژه برنامه »دست 
خــدا« با محور حمایت مــادی و معنوی 

از 9 نفــر از کودکان کار ویــژه برنامه 
»شــهر بهشــت« با محور راه اندازی 
جشن های سیار و خیابانی به صورت 
موتوری، خودرویــی و ... ویژه برنامه 
»سفیران بهشت« با محور اهدای خون 
و تکمیــل فرم های مربــوط به اهدای 
عضو ویژه برنامه »یــا باب الحوائج« 
بــا محــور آزادی زندانیــان نیازمند و 
اولویت زندانیان جوان و زیر 1۸ ســال 
با  ویژه برنامه »یاجواد ابن الرضا)ع(« 
محور برپایی 9 پاتوق فرهنگی، ماشین 
نویسی و نورافشانی ویژه برنامه »سام 
بر امــام« با محور برقراری ارتباط زنده 
تصویری با حرمین شــریفین کاظمین 
علیهماالســام و رونمایــی از پایگاه 
جدیــد اطاع رســانی و هیئت کانون 
»مائده  برنامــه  ویژه  جواداالئمــه)ع( 
آسمانی« طبخ 9 پرس چلوقیمه متبرک 

در خانــه هر ایرانی و توزیع بین همســایگان 
نیازمنــد ویــژه برنامه »ازدواج آســمانی« با 
محور برگزاری جشن ازدواج و حمایت مادی 
و معنــوی از 1۸ زوج جــوان و محروم ویژه 
برنامه »فرزندان آســمانی« بــا محور اهدای 
هدایای متبرک به نوزادانی که به مناسبت این 
ایام جواد یا فاطمــه و معصومه نام گرفته اند

استقبال بچه های مسجد از سالروز والدت امام جواد)ع( با شعار »یا جواد ابن الرضا)ع(«
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بــه گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های 
مساجد خبرگزاری شبستان، به مناسبت فرا رسیدن 
ســالروز والدت امام جواد)ع( مراســم جشــن و 
ســخنرانی با  رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
مساجد شــا خص تهران  به شــرح زیر برگزار می 
شــود. مســجد جامع قلهــک ســخنران: حجت 
االسام هاشــمی نژاد زمان: از۳ اســفند به مدت 
۶ شــب بعد از نماز مغرب و عشــا نشانی:خیابان 
شریعتی، باالتر از  ایســتگاه متروی قلهک مسجد 

ارک سخنران: حجت االسام صراف مداح: منصور ارضی زمان: ۳ اسفندماه 
از نماز مغرب و عشــاء نشانی: میدان پانزده خرداد مسجد الزهرا مداح: امیر 
عباســی زمان: سوم اسفندماه از نماز مغرب و عشــاء نشانی: شهرک غرب، 
خیابان هرمزان مســجد جامع غدیر خم ســخنران:حجت االسام آتشکار 
زمان: ازسوم اسفند به مدت ۴ شب نشانی:پاسداران، خیابان شهید کشوری، 
خیابان مسجد مسجد امام رضا)ع( ســخنران: حجت االسام امید کولیوند 
مداح: حســین کریمی زمان: ۳ اســفندماه از نماز مغرب و عشــاء نشانی: 
رجایی شهر، بلوار شــهید موذن، خیابان شهید کمالی دهقان مسجد انصار 
المهدی ســخنران: حجت االســام مهدی خدامی مداح: مجید شعبانی و 
ســیدعبدالهادی وطنی زمان: ۳ اسفندماه از ســاعت 1۸:۳۰ نشانی: خیابان 
چهارم نیروهوایی، نبش فرعی ۲۸/۳، مســجد انصارالمهدی مسجد هفتاد 
و دوتن ســخنران: حجت االسام علی اوســطی مداح: میثم تربتی زمان: ۳ 
اسفندماه از اذان مغرب نشانی: چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی پور، 
مجموعه فرهنگی شــهدای انقاب اسامی )سرچشــمه(، مسجد 7۲ تن 
مسجد یحیی سخنران: حجت االسام نظیف مداح: مهدی صومی زمان: ۳ 
اســفندماه از نماز مغرب و عشاء نشانی: خیابان شهید مدنی، روبروی پمپ 
بنزین، کوچه ولی عصر، مســجد یحیی مســجد علی بن موسی الرضا)ع(

برگزاری جشن سالروز والدت امام جواد)ع( در مساجد + برنامه ها
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به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانون 
های مســاجد خبرگزاری شبستان،ارادت 
و محبــت خــاص مــا ایرانیان بــه ائمه 
معصومین)ع( در اشــکال مختلف ظهور 
و بروز مــی یابد، یکی از ایــن جلوه ها، 
نامگذاری مساجد به نام آن حضرات)ع( 
اســت، در اســتان تهران از میان دو هزار 
مسجد،۳۰ مســجد به نام امام جواد)ع( 
هســتند. به مناسبت فرا رســیدن سالروز 
نشانی  امام جواد)ع(  باســعادت  والدت 
مســاجد همنام با آن امام همــام)ع( در 
این گزارش مرور شــده اســت. مسجد 
خیابان  ســتارخان،  خیابان  الجــواد)ع( 
شهید کاشانی پور مسجد جواد االئمه)ع( 
1۲متری  خیابــان  جوادیه،  تهرانپــارس، 
شــهید زارع، خیابــان 1۰ متری شــهید 
صابریان مســجد جواد االئمه)ع( میدان 
رسالت، خیابان هنگام، خیابان ۳5 متری 
انتهای  االئمه)ع(  استقال مســجدجواد 
بزرگراه شهید ستاری، سیمون بولیوار،نبش 
خیابان شــعرا مســجد الجواد)ع( میدان 
هفتم تیر مسجد الجواد االئمه)ع( خیابان 
دماوند، ایســتگاه فرودگاه، کوچه عباسی 
مســجد جواد االئمه)ع( خیابان قزوین، 
خیابان ســبحانی مســجد امام جواد)ع( 
برادران  انتهای خیابان جیحــون، خیابان 
عرب مســجد جواد االئمــه)ع( خیابان 
درالفنون مدرسه  روبروی  ناصرخســرو، 

حجت االسام »حسین امیدی«، در گفت 
و گو با خبرنگار خبرگزاری شبســتان در شیراز 
گفت: مراسم جشــن میاد امام جواد )ع( به 
میزبانی کانون های مساجد فارس برگزار شد، 
ایــن برنامه های فرهنگــی مذهبی به صورت 
مجــازی و یا حضوری بــا رعایت پروتکل ها 
و نکات بهداشــتی در مســاجد سراسر استان 
برگزار شد. مدیر ســتاد هماهنگی کانون های 
فرهنگــی هنری مســاجد فــارس تاکید کرد: 
کانــون های فرهنگی هنری مســاجد فارس با 
اجرای برنامه هــای فرهنگی، مذهبی و هنری 
ایــن روز را گرامی داشــتند. وی افزود: برخی 
کانون های مســاجد هم با توزیع بســته های 
معیشتی به استقبال میاد امام جواد )ع( رفتند. 

حجت االســام امیدی با اشــاره به اجرای 
طرح »تاوت نور« در مساجد، گفت: طرح 
»تاوت نور« از طرح هایی است که از سوی 
کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد فارس 
برگزار می شــود و در کانون های مساجد در 
ایــن ایام ثواب اجرای این طرح را به حضرت 

جواداالئمه )ع( هدیه کردند.

۳۰ مسجد استان 
تهران مزین به نام امام 

جواد)ع(+ نشانی
اجرای طرح »تالوت نور« با نیت هدیه به حضرت 

جواداالئمه)ع(

کمک ۴۰ میلیون تومانی 
مسجد نبی اکرم)ص( به 

زلزله زدگان سی سخت
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خبرگــزاری شبســتان، گــروه مســجد و کانون های مســاجد به نقــل از ســتاد ارتباطات 
رســانه ای )فهمــا(، ثواب طــرح تاوت نــور به مناســبت والدت امــام جــواد)ع( نهمین 
اختــر آســمان امامــت و والیــت در روز یکشــنبه ۳ اســفند بعــد از اقامه نمــاز مغرب و 
عشــا در مســاجد سراســر کشــور به روح مطهر آن امام همــام هدیه می شــود. این گزارش 
می افزایــد: طــرح مذکور به صورت حضوری و مجازی در مســاجد کشــور اجرا می شــود.
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